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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
Ons besluit tot het vaststellen van de I-Visie samenwerking GHO.   
 
Inleiding 
Het college heeft in zijn vergadering van 3 december 2019 de I-visie samenwerking GHO vastgesteld.   
 
Het groeiende belang en de toenemende complexiteit van de informatievoorziening voor de 
gemeenten waren de aanleiding om een gezamenlijke visie op informatievoorziening uit te werken. 
Deze visie geeft de GHO-gemeenten de komende jaren richting op het gebied van 
informatievoorziening.  
 
Vanuit de grote landelijke en algemene ontwikkelingen zijn die ontwikkelingen gekozen die van 
belang zijn voor en passen bij de schaalgrootte van de GHO-gemeenten. We hebben daarbij drie 
kernwaarden als leidraad genomen: eigentijds, wendbaar en praktisch. 
Voor de details verwijzen wij u naar de “I-visie samenwerking GHO”. 
 
Informatie 
Met een gezamenlijke GHO-visie vormen we de komende jaren kaders voor en richting aan onze 
informatievoorziening.  
De I-visie vertaalt de ontwikkelingen (technologische, wettelijke, algemene en eigen gemeentelijke) 
naar de informatievoorziening voor de (samenwerking van de) drie gemeenten. Hiermee geeft het 
kaders en zorgt het voor een uniforme werkwijze op het gebied van informatievoorziening. Hiermee 
verbeteren we onze dienstverlening en bedrijfsvoering. 
 
Argumenten 

1.1 Met een gezamenlijke visie geven we de komende jaren kaders voor en richting aan onze 

informatievoorziening. 

De I-visie vertaalt de ontwikkelingen (technologische, wettelijke, algemene en eigen 

gemeentelijke) naar de manier waarop we de informatievoorziening voor de 

(samenwerking van de) drie gemeenten realiseren. Hiermee geeft het kaders, 

onderschrijft het de noodzaak voor harmonisatie van processen en applicaties en zorgt 

het voor een uniforme werkwijze op het gebied van informatievoorziening. Daarmee 

kunnen we onze dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. 

 

1.2 Een gedeelde kijk op informatievoorziening leidt tot efficiëntere samenwerking.  

Als de drie organisaties momenteel al over een beleidsvisie beschikken zijn ze niet vanuit 
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een beoogd samenwerkingsverband ontwikkeld. Wil de ambitie op een efficiënte 

samenwerking kans van slagen hebben, dan dient daar een gedeelde kijk op 

informatievoorziening aan ten grondslag te liggen.  

 

1.3 Het op uniforme wijze organiseren van informatiemanagement verbetert de 

samenwerking binnen GHO. 

De werkzaamheden en de samenstelling van het informatiemanagement zijn nu nog per 

organisatie verschillend georganiseerd. We zien daarin o.a. varianten op het gebied van 

applicatiebeheer, positionering van documentaire informatievoorziening, 

teamleiderschap, de rollen van informatiemanagers en gegevensbeheer. Het op meer 

gelijkluidende wijze organiseren en beleggen van taken levert efficiëntie op. 

 

1.4 Een gezamenlijk opdrachtgeverschap richting Equalit en marktpartijen verstevigt onze 

onderhandelingspositie.  

De drie gemeenten zijn nu nog steeds ieder apart opdrachtgever voor Equalit. We 

creëren meer daadkracht en effectiviteit als we dat vanuit één gezamenlijke visie met de 

drie organisaties gezamenlijk doen. 

 

1.5 We maken jaarlijks een uitvoeringsplan met begroting. 

De I-Visie is een strategisch kader voor de komende jaren. We bakenen deze niet in tijd 

af, het is een dynamisch geheel. Dat komt zeker ook tot uiting in de GHO-

uitvoeringsplannen die we jaarlijks opstellen. Daarmee geven we concreet invulling aan 

de visie en kunnen we snel anticiperen op trends of vraagstukken voor een betere 

dienstverlening. 
 
Kanttekeningen 

1.1 De ambitie van de I-visie is afhankelijk van de financiële middelen. 

De I-visie is de basis voor de jaarlijkse uitvoeringsplannen. Weliswaar hebben GHO gezien 

de schaalgrootte niet de ambitie om in de kopgroep te zitten als het om innovatie gaat 

maar wel om – om de metafoor maar door te trekken - vooraan in het peloton te zitten. 

We willen met informatievoorziening immers de ontwikkelingen op het gebied van 

dienstverlening en bedrijfsvoering optimaal ondersteunen. Innovatie vergt investering. 

De beschikbare middelen zijn dan ook in belangrijke mate mede bepalend voor de 

inhoud van de uitvoeringsplannen en de mate waarin die op de ambitie van de I-visie 

aansluiten. 

Dat bepaalt dan ook mede het tempo.  

De I-visie is voor meerdere jaren bedoeld maar wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld 

op het moment dat dat opportuun is. 

 

1.2 Het delen van informatie binnen de drie gemeenten moet in overeenstemming zijn met 

de eisen aan informatiebeveiliging en privacy. 

Door het toenemende gebruik van technologie en data staat het zorgvuldig gebruik van 

gegevens steeds meer in de schijnwerpers. Een intensievere samenwerking tussen de 

drie gemeenten op dit terrein vereist in het kader van de AVG dat zorgvuldig wordt 

gekeken naar de mate waarin we informatie kunnen en mogen delen. 
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De functionarissen informatiebeveiliging en privacy worden betrokken bij de nadere 

uitwerking van de samenwerking. 
 
Vervolg 

1. De visie is na vaststelling richtinggevend en daarmee binnen de bedrijfsvoering de basis voor de 

invulling van de jaarlijkse uitvoeringsplannen op het gebied van informatievoorziening;  

2. De visie wordt leidend voor de invulling van het gezamenlijk opdrachtgeverschap richting Equalit 

en marktpartijen; 

3. Na vaststelling van de I-visie wordt onderzocht hoe de GHO-samenwerking binnen 

informatiemanagement kan worden vormgegeven. 
 
Communicatie 
Bij de totstandkoming van de I-visie zijn de managementteams van de drie gemeenten nauw 
betrokken. Na hun instemming met de uiteindelijke I-visie is deze ter besluitvorming aan het college 
voorgelegd. 
 
Bijlagen 
I-visie samenwerking GHO.  
 


